
Maria, draagmoeder van Gods meest geliefde mensenkind 
 

Beste medegelovigen, 
Wanneer ik dit Evangelie over de aangekondigde zwangerschap van Maria door de Heilige 
Geest lees, dan moet ik denken aan het moment dat ik dit eens voorlas tijdens een 
huiskamerviering met dementerende ouderen in het verpleeghuis. Meteen nadat ik de 
laatste zin van het Evangelie had uitgesproken, kwam er van een oudere dame een spontane 
reactie met de woorden: “Pastor, maar dat geleuf ie toch zölf nich! Hoe kan dat…. doar mot 
toch ne man an te pas komm’n!” En ik zag sommige medebewoners instemmend knikken. 
Ja, daar sta je dan als pastor, leg dat maar eens uit, en dan ook nog aan deze bewoners wier 
geestelijk vermogen ernstig is aangetast, maar soms heel primair kunnen reageren vanuit 
hun gevoel. En misschien bent u er zelf ook nog niet uit hoe u deze gebeurtenis zou 
uitleggen aan uw kinderen of kleinkinderen. Zou het dan ook werkelijk gebeurd zijn zoals 
Mattheüs ons vandaag voorhoudt? Waarom vertelt hij dat en wat is de dieper liggende 
achtergrond van dit verhaal? 
 
Beste mensen, op de eerste plaats moet ik u uit de droom helpen dat de Bijbel geen gewoon 
geschiedenisboek is, dat alle feiten van de gebeurtenissen keurig opsomt. Nee, de Bijbel is 
een geloofsboek, een boek waarin mensen hun levensgeschiedenis, hun geloof, hun 
ervaringen met God hebben opgetekend, het spreekt de taal van het hart. Het is een boek 
vol symboliek dat ons meer vertelt dan een gebeurtenis die we als waar of niet-waar kunnen 
bestempelen, verhalen waarin mensen Gods hand hebben ervaren in hun eigen 
levensgeschiedenis. Het zijn verhalen die ons iets te vertellen hebben, zoals het verhaal van 
Maria en Jozef en het kind Jezus.  
Maria is blijkbaar niet in verwachting van zomaar een lief kindje. Er was, achteraf gezien 
meer aan de hand dan alleen de komst van een lief klein kindje. Op basis van het hele 
levensverhaal achteraf, kunnen wij pas achteraf zeggen, zoals ook Mattheüs het heeft 
bedoeld: in de komst van zo’n kind moet een hogere macht de hand hebben gehad, daarin 
moet Gods hand hebben meegespeeld. Het was niet ongewoon in die tijd,0 om de geboorte 
van een bijzonder kind zo te vermelden. Grote figuren in de Griekse en Romeinse 
geschiedenis, zoals b.v. de Griekse koning Alexander de Grote of de Romeinse keizer 
Augustus, kenden een bijzonder geboorteverhaal, met afstamming van goddelijk oorsprong. 
Hun conceptie in de moederschoot vond ook plaats in een droom en ook daarin hadden 
goden de hand. 
 
Zo werd Maria de draagster van het kind waar het Joodse volk al eeuwen op had gewacht: 
de geboorte van de Messias, die Gods volk zou redden. Maria als draagmoeder van Gods 
meest geliefde mensenkind, ooit onder onze sterrenhemel geboren. Een kind zo vol van God 
dat Hij zijn meest geliefde Zoon werd genoemd. Een kind, geboren in een stal, gewikkeld in 
doeken, dat ons later uit de doeken zou doen hoe wij God het beste kunnen dienen, n.l. door 
goed te doen aan elkaar. Het kind dat de naam draagt:  Jezus, d.w.z.: De Heer redt… dat is 
zijn opdracht, n.l. om Gods volk te redden uit de zonde, uit de spiraal van geweld, 
vernietiging van mens, cultuur en wereld.  
Jezus gaf ons het voorbeeld hoe wij zouden moeten leven, in liefde en verbondenheid met 
God en de naaste, om zo mensen nieuwe kansen te geven, het verleden achter je te kunnen 
laten en opnieuw te kunnen beginnen. Bevrijd van kwade geesten, bevrijd van knellende 
handicaps, bevrijd van egoïsme, eigen belang, oordeel en ruzie.  



Hij neemt je aan de hand mee naar een nieuw bestaan, een nieuwe wereld. Het kind dat ons 
redde uit de zonde en een nieuw begin mogelijk maakt. Een kind dat ons Gods liefde en 
trouw aan mensen liet zien. Zo’n kind moet van een goede afzender komen, moet een 
geschenk zijn van God zelf. Een kind dat zo vol was van God, zoveel indruk maakte op 
mensen, zodat ze zeiden: “Hij is echt een Zoon van God, geheel bezield door Gods Geest”. 
Daarom wordt ook aan Jozef gezegd dat het een kind is van Gods Geest. Zo’n bijzondere kind 
laat je dan ook geboren uit een maagd! Zo wordt Maria van Nazareth, de draagster van Gods 
meest geliefde mensenkind.  
 
Ook de wereld in onze dagen verlangt naar dit kind, het kind dat vluchtelingen, slachtoffers 
van oorlog, geweld en onderdrukking weer nieuwe toekomst geeft, het kind dat de wereld 
redt uit de spiraal van geweld, dictatuur, vernietiging van de aarde, verspilling van rijkdom, 
welvaart en welzijn, het kind dat ons bevrijdt van de zonden waardoor we anderen de 
toekomst en het levensgeluk ontnemen.  
 
Mogen ook wij ruimte maken in onszelf opdat dit kind met Zijn levensopdracht geboren kan 
worden. Dan krijgt Gods Geest de kans ook in ons mens te worden.  
Amen. 
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